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1.  Príhovor rodičom 

KOMUNIKUJEŠ, KOMUNIKUJEME 

Ľudia prirodzene cítia, ţe komunikácia je oblasť, ktorú by mali vylepšiť. Veľa ráz majú dobrú 

myšlienku, výborný nápad a nakoniec to prinesie výsledky. Napríklad mama by bola rada, 

aby dieťa vynieslo smeti, ale ono sa tvári, ţe ju nepočuje. Učiteľka dá otázku a ţiak odpovie 

na niečo celkom iné. Komunikujeme (skôr rozprávame) – niekto málo, niekto zasa príliš veľa, 

no nie vţdy máme takú odozvu, akú by sme si priali. 

 Ako by sme mali komunikovať s ľuďmi? 

 Ako by sme im mali odovzdať nejakú informáciu, myšlienku? 

 Ako môţeme zistiť, či nám porozumeli? 

V prvom rade si musíme povedať, čo komunikácia je. Komunikácia nie je len to, čo 

rozprávame,  rovnako dôleţitá pri komunikácii je aj naša mimika, nálada či gestá. 

DIEŤA 

... veľa ráz nevníma našu komunikáciu, lebo sa hrá. To znamená, ţe na nás nereaguje. Tým, 

ţe na neho dospelý začne kričať, akurát docieli, ţe dieťa to buď nespraví alebo to spraví 

s plačom. Pokiaľ sa hralo a nepočulo nás, tak samozrejme nerozumie, prečo na neho kričíme. 

Preto si radšej dopredu zaistime, ţe nás bude počuť. Získajme jeho pozornosť. Zoberme si 

príklad z dieťaťa – keď ono niečo chce, tak to docieli napríklad tým, ţe nám otočí hlavu 

a povie rovno do očí, po čom túţi. Tak zabezpečí, aby sme jeho komunikáciu dostali. 

DOSPELÝ 

... to neraz urobí tak, ţe z kuchyne kričí do izby a myslí si, ţe ho všetci počuli a aj mu 

rozumeli. Ak nemáme istotu, ţe nás dieťa počulo, tak sa ho na to opýtajme a zistime, ako 

tomu porozumelo. Ak komunikácii porozumejú v detstve, tak ju budú aplikovať v dospelosti. 

Pokiaľ s ľuďmi človek komunikuje dobre – počúva ich, potvrdzuje, čo hovoria a sám hovorí, 

čo má na srdci dostatočne taktne a často, vie tým ovplyvniť vzťahy a ochotu ľudí pracovať 

s druhými  a byť spolu. 

Pri dieťati to platí stonásobne. 



2.  Rekonštrukcia budovy 

 

        Tento školský rok bol pre našu MŠ výnimočný. Vďaka projektu vypracovanom MsÚ 

v Trebišove sa nám totiţ v letných mesiacoch podarilo zrekonštruovať strechy na budovách 

MŠ, Ul. Škultétyho a elokovanom pracovisku Ul. Pri Polícii.  Budova MŠ, Ul. Škultétyho 

bola zaodetá do nových šiat. 

28. júna 2013 sa začali stavebné úpravy na zatepľovaní budovy, oprave striech, výmene okien 

a bleskozvodov, ktorých realizáciou bola poverená firma pána Miroslava Havrilčáka – MH. 

Práca to vôbec nebola jednoduchá a vyţiadala si tri mesiace tvrdej driny. Ale výsledok stál za 

to.  

        Na slávnostnom otvorení budovy, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2013 sa zúčastnil 

samotný primátor mesta Trebišov Ing. Marián Kolesár spolu s členmi mestského 

zastupiteľstva p. Gorem, p. Dvorovým, p. Bullom, p. Jozefim, p. Kereštanovou a pozvanie 

neodmietli ani bývalé zamestnankyne našej materskej školy, riaditeľky a učiteľky 

trebišovských materských a základných škôl a zamestnanci Odboru školstva Pri MsÚ v 

Trebišove. Slávnostnú pásku prestrihol pán primátor spolu s riaditeľkou MŠ Mgr. Slávkou 

Iľkovou.  

Po vystúpení detí z triedy Slniečok, ktorý sa niesol v duchu zachovávania ľudových tradícií 

v našom meste, mali všetci moţnosť obzrieť si zrekonštruovanú budovu nielen zvonku ale aj 

zvnútra. Obhliadku tried zavŕšilo slávnostné pohostenie. 

 

        

      

 



3.  Nové okná  

 

                  Úspešným na obnovu a rekonštrukciu bol tento rok aj pre Elokované pracovisko 

MŠ, Ul. 29. augusta. V apríli 2014  prebehla vďaka projektu MsÚ v Trebišove úprava aj tejto 

budovy.  

V priebehu dvoch týţdňov počas vykonávania prác bola prevádzka MŠ obmedzená a neskôr 

presunutá na MŠ, Ul. Škultétyho, keď sa v tom čase pod rukami robotníkov firmy MH – 

Havrilčák vymenili staré drevené okná za plastové. Zateplená bola aj severná strana budovy 

firmou p. Habaľa. Nezaháľal nik. Dokonca aj pani učiteľky súhlasili s náhradnou prácou, aby 

urýchlili upratovanie po rekonštrukcii a aby sa čo najskôr obnovila prevádzka MŠ.  

Budova nadobudla nový vzhľad nielen zvonku ale  aj zvnútra. A deti sa tak môţu tešiť zo 

svojej „novej“ materskej školy. 

 

 

     

     

 

 



4.  „T“ for all, all for „T“ 

 

       „T“ for all, all for „T“ je program spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorého cieľom   je 

vytvoriť pre svojich zamestnancov príleţitosť realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady 

pre zlepšenie ţivota tam, kde ţijú, podporovať ich dobrovoľnícku angaţovanosť a rozvíjať 

komunity na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania, ochrany ţivotného prostredia 

a rozvoja voľnočasových aktivít. 

Nadačný fond T – Systems Slovakia je spravovaný Karpatskou nadáciou, ktorá podporuje 

východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov 

sumou viac ako 1,8 milióna EUR. Karpatská nadácia finančne prispieva k realizácii projektov 

miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska.  

        V tomto roku  sa o finančnú podporu uchádzalo aţ 19 projektov, no len deväť 

organizácií košického kraja ju skutočne dostalo. A medzi nimi aj naša materská škola. Vďaka 

projektu „Cvičme hravo – veselo a zdravo“  vytvorenom v spolupráci s rodičovským 

zdruţením sme získali grand vo výške 1000 eur určený na svojpomocnú rekonštrukciu  terás 

materskej školy.  

         Oslovili sme preto šikovných a zručných rodičov a naplánovali brigádu na dva dni. 

Prvá, na ktorej sa marmolitom upravovali bočné steny terás a vyrovnávala podlaha sa 

uskutočnila 10. mája a druhá, na ktorej sa pokrývala podlaha kladením dlaţby 5. a 6. 

septembra 2014. Rodičia nesklamali. Svojou pracovitosťou nielenţe pomohli upraviť 

a skrášliť prostredie MŠ, ale dokázali, ţe im na spolupráci s MŠ skutočne záleţí. A za to im 

patrí jedno veľké ĎAKUJEME. 

 

 

     



     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. „ Elektronizácia vzdelávacieho systému                       

             regionálneho školstva“ 

 Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a 

zdokonaľovanie všetkých jeho schopností. Vzdelávanie má stále vzhľadom na neustále sa 

rozvíjajúce technológie veľký význam. Jeho cieľom je, aby si deti primerane veku  

vypestovali základ záujmu o celoţivotné učenie sa a nadobudli v kaţdej oblasti základné 

vedomosti a znalosti aj prostredníctvom primeraných moderných učebných pomôcok a 

technológií. 

             Informačné a komunikačné technológie ( IKT) sú technológie, ktoré umoţňujú 

elektronicky zaznamenávať, uchovávať, vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť 

informácie.  Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od pouţívania PC 

a notebookov k masívnejšiemu vyuţívaniu tabletových zariadení ako sú dotykové tablety a 

interaktívne tabule, pretoţe zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca.  

Na tento trend zareagovalo MŠVVŠ SR a  Metodicko-pedagogické centrum vypracovaním 

Národného projektu „ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, cieľom 

ktorého je  

 vybudovanie a vytvorenie funkčnej technologickej platformy, ako základu pre 

elektronický vzdelávací systém, 

 uvedenie elektronických sluţieb do prevádzky, 

 zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho obsahu, 

 vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov. 

Do projektu sa mohli zapojiť nielen základné a stredné, ale aj materské školy, ktoré splnením 

jeho cieľov dostali moţnosť získať pripravené sety zariadení obsahujúce interaktívnu tabuľu 

s notebookom,  s edukačným softvérom, s digitálnymi vzdelávacími materiálmi a farebnou 

tlačiarňou. 

Tento projekt oslovil aj nás, pretoţe digitálne vzdelávanie sa  v súčasnej dobe stalo prioritou 

v modernom vzdelávaní.   



 V 1. kole, do ktorého sa zapojili materské školy získala tá naša jeden set s interaktívnou 

tabuľou, notebookom, dataprojektorom a tlačiarňou a v 2. kole pre elokované pracoviská 

získala ďalšie dva - jeden pre MŠ, Ul. Pri Polícii, druhý pre MŠ, Ul. 29.augusta. 

Veľmi sme sa potešili, ţe sa vďaka týmto novým elektronickým „výdobytkom“ posunieme vo 

sfére  vzdelávania našich detí zase o niečo ďalej a zároveň im v praxi priblíţime neustále sa 

vyvíjajúci pokrok v tejto oblasti.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Interaktívna tabuľa 

           – atraktívna forma výučby 

 

        Interaktívna tabuľa je moderná učebná pomôcka na zefektívnenie vyučovania a 

prezentácií s dôkladným vyuţitím IKT. Je to elektronické zariadenie, ktoré umoţňuje ţivo-

interaktívne pracovať s PC a napomáha uplatňovaniu zásady názornosti.  

Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, deti a učiteľka 

 môţu prstom alebo elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať 

(písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky....) 

        Deti s obľubou pouţívajú rôzne technologické zariadenia, sú pre ne zdrojom nového 

poznania a nových záţitkov.  Preto majú materské školy za potrebné zaradiť prácu 

s digitálnymi technológiami do svojho  vyučovacieho procesu. Podmienkou však  je technicky 

vybavená počítačová učebňa, digitálne učebné pomôcky, vhodný softvér a odborníci, ktorí 

dokáţu uplatniť svoje znalosti a schopnosti pri pouţívaní dostupných IKT. 

V našej materskej škole môţu deti pracovať s   programovateľnými hračkami akou je napr. 

včielka Bee Bot, s tabletami napojenými na počítače a s interaktívnymi tabuľami.  

          Keďţe sme sa rozhodli kvalitne viesť vyučovací proces s deťmi za pomoci technológií, 

museli sme sa s interaktívnou tabuľou  najprv naučiť pracovať sami. Vzdelávanie súvisiace 

s IKT sa realizovalo v našej materskej škole a viedla ho školiteľka Katarína Monyoková, 

ktorá nás naučila pracovať s tabuľou „interaktívne a hravo“, podľa čoho sme tieţ pomenovali 

našu učebňu, aby sme čo najviac upútali deti a motivovali ich pre prácu s IKT aj v budúcnosti. 

 

      

http://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Debn%C3%A1_pom%C3%B4cka
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zornos%C5%A5


7.  Na jednom veľkom dvore 

       To, ţe deti majú radi zvieratká všetci dobre vieme. Spoznajú ich na obrázkoch, hrajú sa 

na ne, vedia ich zvukom či pohybom napodobniť. Ale vidieť naţivo kravičku či ovečku veru 

nemá moţnosť kaţdý. Preto pani učiteľka Dáška z triedy medvedíkov a pani riaditeľka 

zorganizovali dňa 15.6.2014 exkurziu na hospodársky dvor v Kyste.  

       Uţ o 9:00 boli všetky deti s ruksakmi na pleciach nastúpené pred školskou bránou 

a nedočkavo čakali na autobus. Cesta ubehla rýchlo. Necelú polhodinku sme si v autobuse 

spríjemňovali spevom veselých piesní a pozorovaním okolia.  

V Kyste nás privítala teta Helka, teda Mgr. Helena Borčíková ktorá nás sprevádzala celým 

hospodárskym dvorom. Ukázala nám sliepky, kačky, husi i zajace, videli sme ovce a kozy, 

ktoré sa pásli na lúke, ale aj kravy, býky a kone. Pozorovali sme spôsob ich ţivota 

a starostlivosť o ne, nahliadli sme do ich maštalí, videli sme, kde sa kravy i ovce doja a 

dokonca sme mali moţnosť vidieť trofeje zo súťaţí tých najrýchlejších koňov 

z hospodárskeho dvora.. A tety nám na záver pripravili ešte aj občerstvenie – čerstvo upečené 

makovníky, kakaovníky, orechovníky a iné sladké dobroty.  

        Do MŠ sme sa vrátili síce trošku unavení, ale s krásnymi záţitkami. Exkurzia sa nám 

totiţ vydarila po všetkých stránkach. Ešte dlho na ňu budeme spomínať.  

 

  

   



8.  Deň detí 

 

„Sloní chobot, levia laba, nech je zo mňa ježibaba! 

Sloní chobot, leví vlas, nech je zo mňa ježibab!“ 

 

Takéto ale aj iné zaklínadlá bolo počuť 2.-3. júna na školskom dvore Materskej školy, Ul. 

Škultétyho, keď sa tam v tieto dni doslova zlietla celá kopa jeţibáb a strašidelných 

jeţidedov. Ale nebojte sa, nemali v úmysle nič zlé. V skutočnosti prišli pomôcť svojej 

kamarátke jeţibabke Karmaňole, ktorej smutné srdiečko museli svojimi dobrými skutkami 

a zaklínadlami prečarovať na veselé a šťastné. Úlohy na jednotlivých stanovištiach zvládli 

priam jeţihravo. Vyzbierali začarované pavúky v  jeţilese, upratali jeţidom, vychytali 

v Karmaňolinej komore všetky neposlušné myši, pretoţe jej obhrýzali  metly, zaplátali 

diery v stene, uvarili kúzelný lektvar, opravili čarodejné metly  a upiekli obrovskú 

jeţitortu s fajnovou čokoládovou polevou.  A ak by sa dalo, pracovali by ďalej. Ţeby 

kvôli čarovnému zaklínadlu jeţibaby Karmaňoly? 

Nech si myslí kto chce, čo chce... My vieme svoje. Naše deti pomáhajú a pracujú radi aj 

bez zaklínadiel. 

 

 

       

 



 

 

 

     

 

    

 

   

 

   

 



9. Za dverami našej škôlky...    

  Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som                    

 

  OKTÓBER 

       

                                                Deň chôdze v trebišovských kasárňach                                 Jabĺčková pani 

              Divadlo v MsKS 

          Jesenná branná vychádzka               

            

    NOVEMBER 

                      

         Tvorivá dielňa – Kvapôčky                                                                  



                             

   DECEMBER 

      

                                Na Mikuláša                                          Na Luciu        Divadielko – Vianočná koleda 

              

       

    Vianočná besiedka – Hviezdičky           Vianočná besiedka – Srdiečka       Vianočná besiedka – Medvedíci 

    

       Vianočná besiedka – Kvapôčky                    

 

                                                                                             

    JANUÁR 

      

                                                                                                                                          Zimná branná vychádzka                         

 



   FEBRUÁR 

                            

                                     Karneval                                   Koncert baču z Očovej 

 

     MAREC 

                Výchovný koncert uja Jana 

    APRÍL 

                     

                                       Návšteva základnej školy                                                            Deň Zeme 

      MÁJ   

           

        „Vtáčie nálety“ v parku                                                        Jarná branná vychádzka u primátora                 

 



            Škola v prírode v Drienici                                                               

 

                                                                                                                      

     JÚN  

 

       

                                         MDD                                  Exkurzia v Kyste      Zdravotná súťaţ Evička nám ochorela 

 

       

                                                                             Letná branná vychádzka           18. ročník športovej olympiády 

         

                                

 

 

 

 

 

 

 



        Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes. „ Dzeci, hrajme še...“ 

 

        OKTÓBER 

            

                    Jesenná ochutnávka                                       V Mičurinke                                  Potápači v múzeu 

                             

          NOVEMBER 

           Dyňové popoludnie              

                                                                                   

             

                             V hudobnom bufete                                         Na klzisku                           Katarína – priadky 

           

 

 

           



           DECEMBER                               

             

                              Na Mikuláša                    Čertovsky skvelé Vianoce 

 

         JANUÁR 

            Návšteva ZŠ                                                                                                        

                                      

              FEBRUÁR 

             

                                                                                  Čas  karnevalov  

                

                                    Návšteva z Očovej                        Návšteva hvezdárne                       Harlekýn a Valentíno 



           MAREC 

                    

                          Policajtka medzi nami                            Návšteva kniţnice                   Návšteva školákov v MŠ 

            Vynášanie Moreny                                                                 

                      

                                            APRÍL 

           Tradície Veľkej noci  

                     

                 MÁJ 

               

                               Stavanie mája                                       Škola v prírode                                                                                                             



                JÚN 

                               

                   Muzikál – Pre Teba...                                       MDD                         Zdravotná súťaţ     

                Športová olympiáda 

                                                                                                                                                          

                                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Škôlka pod zeleným smrekom 

 

       SEPTEMBER 

       

             Jesenná branná vychádzka                                   Vítanie Tuľa              Vychádzka na zbernom dvore 

      

                       Zber jesennej úrody                   Upratovanie EKO plochy                      Návšteva CVČ Príroda 

 

 

        OKTÓBER 

         

                                                                                                                                                Mesiac úcty k starším 

          

 

  



          DECEMBER 

         

                                                                                                        Mikuláš                   Návšteva zo Zelenej školy             

         

                                                Lucia                     Tvorivá dielňa s rodičmi              Vianočné posedenie s rodičmi      

         JANUÁR 

   

                       Kŕmenie vtáčikov                  Zimná branná vychádzka            

            FEBRUÁR 

       

                                  Divadlo                              Deň otvorených dverí                                             Karneval 



 

          

                            Hvezdáreň v MŠ                               Návšteva z Očovej                              Kreslenie v parku   

      MAREC 

                              

                               Jarná branná vychádzka                       Brigáda na EKO ploche 

                               

                                                  Hlasné čítanie                                    Návšteva v MŠ                            

           APRÍL                               

                                 

                                                      Deň Zeme                  Jar v záhrade            



         MÁJ 

         

                  Škola v prírode - Drienica 

             JÚN 

                     Deň detí     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Úspechy našich detí   

Výtvarné súťaže – účasť a umiestnenie 

Vesmír očami detí 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

2.miesto Alexandra Eštuová   

 

Jarné kvety v záhradke                         

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

2.miesto Vito Macko 

3.miesto Janka Starigazdová 

1.miesto Tereza Hatalovská 

2.miesto Júlia Balogová 

 

 

Účasť detí : Prehliadka zdravotno – výchovnej hry Evička nám ochorela 

 

18. ročník Olympiády mestských škôl 

Beh na 20 m 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

2.miesto Peter Zamborský   

 

Skok do diaľky 

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

2.miesto Peter Zamborský 1.miesto Saška Zbojovská  

 



Hod loptou  

 

     MŠ, Ul. Škultétyho 

 

      MŠ, U. Pri Polícii 

 

       MŠ, Ul. 29.augusta 

3.miesto Táňa Kačalová 

3.miesto Šimon Karvaš 

3.miesto Peter Zamborský 

3.miesto Nella Horovská 2.miesto Zuzana Mihaľová 

 

Celkové umiestnenie: 

MŠ , Ul. Škultétyho  -   4. miesto 

MŠ, Ul. Pri Polícii    -   5. miesto 

MŠ, Ul. 29. augusta   -  6. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Rozlúčka s predškolákmi  

 Mami, ocko pamätáte, keď ste s nami prvý raz pred školičkou stáli? 
                                                           Ako ste sa na nás milo pozerali. 

                                                           Dali ste nám pusu i stisli dlaň, 

                                                           Povedali: „dieťa moje, ja rád ťa mám.“ 

 

                A odovzdali ste nás pani učiteľke, 

                vraveli ste, ţe sme uţ vaše deti veľké. 

                A nám tiekli po lícach slzičky, 

                neboli sme celkom veľkí, boli sme vaši – maličkí... 

 

                                                                       Potom  beţal, plynul čas...                                      

                                                                       a nám tečú slzy zas, 

                                                                       lebo sa nám lúčiť treba, 

                                                                      dovidenia naša trieda. 

                       Dovidenia škôlka milá, 

                       veľa si nás naučila. 

                       Spievať, kresliť, počítať, 

                       básne krásne prednášať. 

                                                                  Bolo nám tu dobre s vami, 

                                                                   otvárajú sa však školské brány. 

                   Veľkej školy budem ţiakom, vám ostávam kamarátom...  

 



    

               MOTÝLIKY 

 

                            

                         SLNIEČKA                                                MEDVEDÍCI 

          

                               JEŢKOVIA                                                           VČIELKY 



9. Čo nám chutí 

Nátierka špenátová so syrom 

Potrebujeme: maslo, smotanový syr, mrazený špenát, cibuľu, cesnak, olej, mlieko, vajcia, soľ. 

Príprava: Očistenú, najemno nakrájanú cibuľu speníme na oleji, pridáme špenát, mlieko, 

dochutíme očisteným prelisovaným cesnakom a dusíme 20 minút. Necháme vychladnúť. Do 

vymiešaného masla so soľou, smotanovým syrom, postrúhanými na tvrdo uvarenými vajciami 

pridáme vychladnutý špenát. Vyšľaháme do peny. 

 

Šalát zelerový s jablkami 

Potrebujeme: zeler, jablká, cibuľu, olej, kryštálový cukor, ocot, soľ, vodu 

Príprava: Umytý, očistený zeler dáme variť do malého mnoţstva vody a uvaríme do mäkka. 

Uvarený nakrájame na plátky alebo postrúhame. Pridáme na drobno pokrájanú cibuľu, olej, 

dobre premiešame, zalejeme nálevom z vody, cukru, octu, soli a necháme postáť. Jablká 

ošúpeme a postrúhame do pripraveného šalátu. Všetko spolu premiešame. 

 

Šatôčky z mrkvového cesta 

Potrebujeme: polohrubú múku, tuk, mrkvu, práškový cukor, slivkový lekvár, vanilkový cukor, 

soľ, mlieko, prášok do pečiva. 

Príprava: Múku s kypriacim práškom preosejeme na dosku, pridáme tuk, soľ, práškový 

a vanilkový cukor, mlieko, očistenú na jemno nastrúhanú mrkvu a spracujeme hladké cesto, 

ktoré necháme odpočinúť. Cesto vyvaľkáme, pokrájame na štvorce 5 x 5 cm a naplníme 

lekvárom. Dva protiľahlé konce spojíme, poukladáme na vymastený plech a upečieme  

 

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ !    

 



10.Rady babky bylinkárky 

Kurací vývar proti nádche   

  Kaţdý tanier je chutnou medicínou – to tvrdia aj americkí vedci z Omahy. 

V kuracom vývare našli látky, ktoré ničia zárodky ochromujúce fungovanie tých imunitných 

buniek, ktoré podporujú symptómy nádchy a prechladnutia. 

Babičkin recept: Sliepku alebo kura (najlepšie domáce alebo bio) dajte do studenej vody 

spolu s bobkovým listom, borievkovými plodmi a 1 cibuľou. Nechajte zovrieť a potom varte 

na slabom ohni dve hodiny. Po hodine a pol varenia pridajte nadrobno pokrájanú zeleninu 

(zeler, kaleráb, mrkvu atď.) a osoľte. 

Mrkvová polievka – zázrak proti hnačke  

Viedenskí vedci odhalili tajomstvo mrkvovej polievky. Pri varení mrkvy vznikajú látky, ktoré 

viaţu škodlivé zárodky v črevách a podporujú ich vyplavenie ešte skôr, ako sa stihnú 

zahniezdiť. 

Babičkin recept: Očistite 500 g mrkvy, potom hodinu povarte v 1 l vody, pretlačte cez sitko 

alebo roztlačte na pyré. Doplňte znova prevarenú vodu tak, aby ste spolu mali 1 liter, pridajte 

3 g kuchynskej soli. Denne jedzte 2 aţ 3 taniere tejto polievky, kým sa vám neuľaví. 

Jablko denne upevní zdravie  

   Nemeckí vedci tvrdia, ţe ešte lepšie sú dve jablká. Tieto plody zásobujú 

telo vitamínom C na imunitu, dostatkom pektínu, ktorý zniţuje hladinu cholesterolu, a chráni 

pred ochoreniami srdcovo-cievneho systému. Okrem toho nám jablká ešte dodávajú 

polyfenoly – rastlinné látky, ktoré neutralizujú škodliviny v tele, pôsobia protizápalovo a 

posilňujú črevá proti jedom. 

Babičkin recept: Denne zjedzte jedno alebo dve jablká (ak sa dá, tak z domáceho zdroja) – 

dobre ich umyte a konzumujte so šupkou. 

Zdroj: internet 

http://casprezeny.azet.sk/clanok/105734/babickine-liecive-recepty-10-zarucenych-tipov-ktore-naozaj-

funguju.html  

http://casprezeny.azet.sk/clanok/105734/babickine-liecive-recepty-10-zarucenych-tipov-ktore-naozaj-funguju.html
http://casprezeny.azet.sk/clanok/105734/babickine-liecive-recepty-10-zarucenych-tipov-ktore-naozaj-funguju.html
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